
DISCURS SOPAR FINAL DE CURS 2014-2015 DEL CLUB ROTARY DE TERRASSA 

Amigues  i amics rotarys, acompanyants, Bona nit 

Parlava a la presa de possessió del estiu passat, que al nostre Club li calien estabilitat, més 

transparència, recuperar la il·lusió, que retornessin antics socis i que no hi haguessin més baixes. 

Com sempre passa, alguns objectius els hem assolit i d’altres no. 

Comencem per els que no. No em aconseguit que retornessin socis que havien set baixa i no 

només això, sinó que al llarg del curs em tingut tres noves baixes; i tot i la feina de la Comissió 

d’admissió de socis, i de les gestions fetes per la Junta, fins avui no en aconseguit cap nova 

incorporació. De tal manera que en aquest moment el Club té 30 socis. 

Respecte al que  em sembla que em avançat: 

Crec que la estabilitat, poc a poc s’ha anat aconseguint. Segur que el treball de tota la Junta, la 

millora en el restaurant i a la resta de les instal·lacions, no gaires sobresalts, i la informació 

periòdica sobre la situació del Club i deuen haver ajudat. 

La transparència, amb la gran col·laboració d’en Josep Munné sens dubte ha millorat.  Ara sabem 

la situació econòmica del Club dia a  dia. De manera que us podem avançar que després de dos 

exercicis amb resultats negatius, segons dades a 30 de Juny, enguany hi haurà un petit superàvit. 

De recuperar la il·lusió, crec que si ho valorem per l’ambient general, tant a la Junta, com als 

Plenaris i a les sortides de tot tipus,  penso que l’hem aconseguit recuperar,  tornant al objectius 

de Rotary de fomentar l’amistat.  

Però si ho jutgem per l’assistència, la cosa  varia una mica. Hem tingut assistències fregant el 

90% dels socis en els Fòrums amb Salvador Cardús I Josep Rull. Fregant el 85% al Sopar de 

Nadal. De més del 70% en les Plenaris  amb Xavi Coral i Josep Puy. Un 63% al Premi Joves per 

Terrassa. Hem baixat al 60% en els Plenaris interns i la visita del Governador i entre el 45% i el 

55% a la resta de Plenaris amb convidat.   

Però també hem de destacar molts altres aspectes de la feina feta: 

La relació amb el mitjans de comunicació, ha donat un tom radical. S’han enviat un total de 20 

notes de Premsa diferents. S’han publicat un total de 114 articles amb una mitjana de casi onze al 

mes. Al bloc del Club, s’han publicat 80 articles, hi ha hagut més de 18.000 entrades durant el 

curs i en portem més de 150.000 des de que es va crear ara fa vuit anys. 

S’han fet vuit excursions incloent el dinar de germanor a cal Carter. Hem recuperat les sortides 

matinals o de més d’un dia. Tres sortides a Barcelona, - Born, Sant Pau i Palau Güell -. I Les 

sortides a Sitges, Congost  Mont-rebei, i Argelés i Elna. 

S’han continuat celebrant el Curs d’Art, la sortida 4 x 4, el Concert de Nadal, i  el Premi Joves per 

Terrassa. 

Es va fer l’exposició sobre la Polio, i  s’han patrocinat el Rotarac i el Grup The Lego Stones del 

IES Can Jofresa. 

I en l’activitat solidària, les joguines a la Creu Roja, la donació a Prodis (1.116 € del Concert de 

Nadal), la donació a El Rebost (1.725,80 € del Sopar de Nadal) i la donació a Càritas diocesana 

de Terrassa (5.186,25 € ). En total 8.028,05 €. 



Be, això és el que hem sigut capaços de fer en un curs que, en principi, es presentava amb forces 

incògnites i que no l’hi han faltat alguns moments d’una certa tensió. 

Però l’estimació al Club, la consciencia de que hauríem de fer canvis i que ens podíem estar 

jugant el futur del Club, ha fet que aquesta realitat hagi estat possible. Gràcies a tots els socis per 

la vostra comprensió i col·laboració. 

Demano disculpes si en alguna ocasió he pogut ofendre involuntàriament algú. Si ho he fet, en 

cap cas ha estat mai la meva voluntat. 

I ve el moment dels agraïments. Permeteu-me que  faci el primer a la Mª Pilar. Hem vas recolzar 

per acceptar la Presidència i has estat tot el curs donant-me suport en totes les activitats. Gràcies 

per tot.  

I agraïments a tota la Junta, començant per els que vareu acceptar continuar. A la Nuria Escudé, 

per haver acceptat de seguir ajudant al Club, per la teva paciència en les  meves manies, i per la 

gran feina que has fet, no només aquest curs, sinó mentre has estat secretaria. Moltes gràcies. 

A la Carme Espí, per la feina feta amb el Rotarac i Interact i i per els  teus sempre atinats 

comentaris i observacions. Gràcies 

Al Josep Munné el Tresorer. Agrair-te primer que vagis voler continuar i segonament agrair-te  la 

gran feina que has fet. La situació del Club avui és en gran mesura mèrit teu. Moltes gràcies. 

A en Joan Cadafalch, un magnífic Macer, que has sabut conduir tots el actes de manera brillant. 

Gràcies 

A en Santi Rius. La teva papereta de responsable de Comunicació “a priori” no era gens fàcil i en 

canvi ja hem comentat la gran tasca que has fet. Igualment amb les excursions i sortides. Has 

estat un  brillant continuador de la feina iniciada per en Raimon Sellarés. Moltes gràcies. 

A en Josep Puy, per acceptar ser President Electe i d’aquí un moment de nou President del Club. 

Però no només per això. Has estat una de les persones que més ha incidit en que el Club 

segueixi endavant. Has col·laborat en Plenaris omplint-los amb els teus coneixements i sota 

l’aparença de persona seriosa s’hi amaga un gran i divertit amic. Gràcies Josep 

I a en Serafí Gàzquez, que encara que a vegades haguem tingut discrepàncies, ens has facilitat  

la tasca a fer per la Junta. Gràcies 

Per tots ells, demano un fort aplaudiment. 

 

Que tingueu tots un bon Estiu!! 

 

Jaume Suana 

President del Rotary Club de Terrassa 2014-15 


